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EDITAL Nº 427, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e

nos termos do Edital nº 379/2018, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o

resultado dos recursos referentes a não homologação das inscrições, conforme Edital nº

406/2018, retificado pelo Edital 422/18, para o Processo Seletivo Simplificado para função

temporária  de Enfermeiro  20h,  Enfermeiro  30h,  Enfermeiro  –  Programa  SAMU,

Enfermeiro motolância – Programa SAMU, Médico Intervencionista – Programa SAMU,

Odontólogo com Especialização para Pacientes com Necessidades Especiais:

A candidata MARCIA WAJSMAN NEDEFF, inscrição nº 14613, apresentou

recurso em que solicita que a comissão reavalie a não apresentação do curso ATLS.

É decisão da comissão quanto ao recurso nº 15418: a documentação foi

reavaliada e o curso ATLS foi declarado como válido. Recurso deferido.

O  candidato  DANIEL  BAUER  ROXO,  inscrição  nº  15158/18,  apresentou

recurso em que solicita que a comissão reavalie a não apresentação a capacitação para

condutores de veículos de emergência. O mesmo apresenta no recurso que os itens 6.b,

“Curso obrigatório para Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência (Art. 145

– CTB, Resolução do CONTRAN N° 168/2004)”, e item 10, “Capacitação e Treinamento

recomendados para  condutor  de  veículo  de  urgência  (carga horária  mínima 50h),  de

acordo com o descrito na grade de capacitação da Portaria GM 2.048/2002, anexo VII”,

constituem o mesmo item, portanto apresentou todos os documentos exigidos no edital.

É  decisão  da  comissão  quanto  ao  recurso  nº  15837/18:  de  acordo  com

parecer nº 860/2018, da Procuradoria Geral do Município, os cursos do item 6.b e item 10

do  edital  são  diferentes,  regulados  por  legislação  distinta.  Portanto,  o  candidato  não

apresentou todos os requisitos mínimos para a função elegida. Recurso Indeferido.

O  candidato  ANDERSON  BAUER  MONTEIRO,  inscrição  nº  15814/18,

apresentou  recurso  em  que  solicita  que  a  comissão  reavalie  a  não  apresentação  a

capacitação para condutores de veículos de emergência .
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É decisão  da  comissão  quanto  ao  recurso  nº  15814/18:  de  acordo  com

parecer nº 860/2018, da Procuradoria Geral do Município, os cursos do item 6.b e item 10

do  edital  são  diferentes,  regulados  por  legislação  distinta.  Portanto,  o  candidato  não

apresentou todos os requisitos mínimos para a função elegida. Recurso Indeferido.

Este Edital será publicado no mural e no site da Prefeitura Municipal de 
Torres.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 18 de dezembro de 2018. 

Carlos Alberto Matos de Souza,
Prefeito Municipal.


